
Vision:
 
”Oaxen BK – Ostkustens 
Pärla”
 
En aktiv och välfungerande 
klubb med mycket gott 
renommé som lockar 
båtmänniskor med ett genuint 
intresse för båtar och båtliv.
 

BJÖRNÖ

Stödjande medlemmar 
är mera integrerade och 
aktiva i klubben, 
genom gemensamma 
aktiviteter.
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Ny ramp på plats, 
upptagning i egen 
regi.

Klubben görs mera 
attraktiv och spännande 
genom tydlig 
marknadsföring av våra 
aktiviteter internt och 
även utåt.

Fortsättningsvis är 
OBK en tillgång i 
närområdet, 
intressenter vill på 
olika sätt satsa på oss.

Nytt klubbhus med dusch, 
tvättstuga, avlopp, 
seglarskola-lokal.
Eget vatten genom brunn 
eller avsaltning.
El på område uppgraderas, 
förberett för laddning båt 
och bil.

Snabbladdning för båt och 
bil.
Fler bryggplatser.
Vi skapar förutsättningar för 
en utökad verksamhet. 

Planen för vinterförvaring 
utökas.
Nya bryggor 
(servicebrygga samt fasta 
bryggan).
Fasta bryggan förbinds 
med land med heltäckande 
trä-däck. 
Bastu även i Skanssundet

Bryggor renoveras.
Stig mot toaletter och 
vidare mot norra stranden 
förbättras.

Gäster utifrån ska alltid 
känna sig välkomna! 
Björnö är en känd hamn, 
ytterligare marknadsföring 
behövs inte.

Området runt viken 
snyggas till med bland 
annat grillplats.

Hamnen utökas med 
fler bryggplatser dvs 
att fler gästande båtar 
får plats.

Vatten och el på Björnö 
uppgraderas.

Hålla kontinuitet i den 
välfungerande verksamheten. 
Jolleseglingen och jolleskolan 
lever vidare genom jolleseglingens 
ungdomar.

Tydliga roller i jolleverksamheten 
ex materialansvarig, administratör, 
tränare. 

Gästföreläsare på årsmöte 
är en bra och trevlig 
tradition.

Poker run kommer tillbaka.

Kräftköret årligt 
återkommande tradition, 
midsommar och 
nationaldagsfirande likaså.

Utöver de klassiska 
tillställningarna vill vi ha 
flera spontana event. 
Roliga aktiviteter. 
Barn-bra!

Miljöombud i styrelsen.

Vi har verktyg/metoder för att 
klara båtliv utan biocider.
Möjligt att ladda bil/båt i 
Skanssundet.

OBK är en biocid/giftfri 
båtklubb.

Snabbladdning av bil/båt 
är möjligt.

Deltagare från OBK är 
med i nationella tävlingar.
Jolleflottan utökas med ny 
modell, ex RS Feva.
Liknande chokladrace för 
storbåt.

Flera vuxna aktiveras i 
jolleverksamheten som både aktiva 
seglare och stöttande vuxna och 
föräldrar.
Seglarläger hålls årligen, likaså 
någon form av nationell/regional 
jolletävling.
Chokladrace årlig tradition. 
Styrelserepresentant.


